
 شناسایی و تأیید هویت پیکر
 ۵ شهید محور »خان طومان«

روابط عمومی کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در اطالعیه ای از شناســایی و تأیید هویت پیکر ۵ 

شهید محور خان طومان خبر داد.
روابط عمومی کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در اطالعیه ای از شناســایی و تأییــد هویت پیکر 
مطهر ۵ شــهید محور »خان طومان« خبر داد.در 
این اطالعیه آمده اســت: با عرض تسلیت و تعزیت 
فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید و ساالر 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم، به 
آگاهی ملت شهید پرور و عاشورایی ایران اسالمی 
می رساند؛در راستای پیگیری دستور سردار سرافراز 
سپاه اسالم، شهید حاج قاســم سلیمانی مبنی بر 
پیگیــری ویــژه مفقودین محور خــان طومان، با 
عنایات الهی و تالش های مســتمر و شبانه روزی 
گروه تفحص، هویت پیکر مطهر پنج شهید مدافع 
حرم از استان های مازندران، البرز و فارس با نام های 
سردار شهید »عبداهلل اســکندری«، سردار شهید 
»رحیم کابلی«، شــهید واالمقــام »مصطفی تاش 
موسی«، شهید واالمقام »محمد امین کریمیان« و 
شهید واالمقام »عباس آسمیه« ، از طریق تطبیق 
نمونه DNA در مرکز ژنتیک ســپاه شناســایی و 
تأیید گردید و پیکرهای مطهر این شهدای واالمقام 
به میهن اسالمی بازگشت.بنابر اعالم روابط عمومی 
کل ســپاه، پیکرهای مطهر این شــهدای واالمقام 
برای طــواف و زیارت حرم مطهر امــام رضا علیه 
الســالم عازم مشــهد مقدس خواهد شد و پس از 
طواف ضریح مقدس امام هشــتم توســط خادمان 
آســتان مقدس رضوی، به زادگاه خویش رهسپار 
خواهند شد تا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا تشــییع و خاکسپاری 

شوند.  میزان

ادعای ترور بنیان گذار جمهوری اسالمی 
سراسر کذب است

پایگاه خبری وابســته به موسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینــی)ره( برخی ادعاها مبنی بر ترور رهبر 

کبیر انقالب اسالمی را تکذیب کرد.
درپی انتشار شایعاتی در روزهای اخیر درباره نحوه 
رحلــت امام خمینی )ره(، پایــگاه خبری جماران، 
وابسته به موسســه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
با انتشــار مطلبی این ادعاها را تکذیب کرد. در این 
اطالعیه آمده است: اخیرا ویدئویی در فضای مجازی 
منتشــر شــده که در آن، فردی که خود را محافظ 
امام خوانده است، ادعاهایی را در خصوص بیماری 
و رحلت رهبر کبیر انقالب اسالمی بیان کرده است؛ 
شایان ذکر اســت که این فرد جز دوره کوتاهی در 
ابتدای ورود امام به ایران در سال ۵۷، در بیت امام و 
حفاظت از ایشان نقشی نداشته است و ادعاهایی که 
مطرح شــده نیز به هر انگیزه و علت که بیان شده، 
سراســر کذب و بی پایه اســت. قرار است موسسه 
تنظیم و نشــر آثار امام خمینی درباره این موضوع 
در روزهای آینده بیانیه ای منتشر کند.در روزهای 
اخیر ویدئویی از حمیدرضا نقاشیان که بازه کوتاهی 
در ســال ۱۳۵۷ به عنوان محافظ امام خمینی )ره( 
فعالیت می کرد، منتشــر شــد و او ادعای ترور امام 
)ره( با داروهایی که از یــک »داروخانه زیرپله ای« 
در لندن خریداری شــده بودند، را مطرح کرد.وی 
همچنین ادعا کرده بود کــه پرونده ای در این باره 
در وزارت اطالعات وجود دارد اما آیت اهلل هاشــمی 
رفسنجانی مانع انتشار این خبر شده بود.  فارس

امدادرسانی ارتش در ۴ استان 
سیل زده به طور همزمان

فرمانده قرارگاه جنوب شــرق نیــروی زمینی ارتش 
گفت: نیرو های ما در ۴ استان یزد، کرمان، سیستان و 
بلوچستان و بخش هایی از استان هرمزگان فعال هستند 

و مشغول کمک رسانی در مناطق سیل زده هستیم.
 امیر ســرتیپ دوم امیر غالمعلیــان، درباره کمک 
رســانی این قــرارگاه به مناطق ســیل زده گفت : 
به محض دریافت دســتور امیر سرلشــکر موسوی 
فرمانده کل ارتش مبنی بر امدادرســانی به ســیل 
زدگان و همچنیــن در پی ماموریتی که به نیروی 
زمینی ارتش برای امدادرسانی به مناطق سیل زده 
ابالغ شــد، امیر ســرتیپ حیدری فرمانده نیروی 
زمینی ارتــش دســتوراتی را برای امدادرســانی 
به ســیل زدگان صــادر کرد. امیر غالمیــان افزود: 
بالفاصله پس از صدور دســتورات فرمانده نیروی 
زمینــی ارتش، قــرارگاه منطقه ای جنوب شــرق 
مستقر در کرمان به اعزام ادوات مهندسی رزم خود 

به استان یزد اقدام کرد.
فرمانــده قــرارگاه منطقه ای جنوب شــرق نیروی 
زمینی ارتــش با بیــان اینکه این قــرارگاه در ۴ 
استان همزمان مشغول امدادرسانی به سیل زدگان 
و مقابله با ســیالب اســت، تصریح کرد: در استان 
یزد از دیروز مســتقر شدیم و برای شهرستان زرند 
در اســتان کرمان نیز تعدادی از ادوات مهندســی 
رزمی را ارسال کردیم. امیر سرتیپ دوم غالمعلیان 
گفت : تعدادی از ادوات مهندســی رزمی قرارگاه 
جنوب شرق نیروی زمینی ارتش به شهرستان های 
ایرانشــهر و زاهدان اعزام شــده است. در چابهار و 
کنارک نیــز بخش های دریایی و هوایی مشــغول 
امدادرســانی و کمــک هســتند.فرمانده قرارگاه 
منطقه ای جنوب شرق نیروی زمینی ارتش با بیان 
اینکه تقویت ســیل بندها، تخلیه آب های سطحی 
و ایجــاد گاردهای حفاظتی نیاز مناطق ســیل زده 
است، تاکید کرد: این فعالیت ها با تالش مهندسی 
رزمی ما در دســت انجام اســت و فکر می کنم تا 
یک یا دو روز آینده ایــن موضوع به صورت کامل 

مدیریت شود.  روابط عمومی ارتش

اخبار

سرلشکر ســالمی با بیان اینکه مساحت سیاسی آمریکا 
در حال عقب رفت و شکســت اســت، گفت: دشمنان ما 
امروز حتی نمی تواننــد به یکدیگر کمک کنند؛ آن ها از 

هم گسسته و جدا شده اند.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی در سی امین همایش هادیان 
و مدیران سیاسی ســپاه گفت: بیرق داران علم و آگاهی 
باید حقیقت دشمن را به خوبی بیان کنند، دشمن قادر 
به رویارویی شــفاف، صریح و صادقانه در میدان مبارزه 
با شما نیســت، به گونه ای آن آراسته اند که در آن همه 
چیز مبهم و تردیدپذیر دیده می شود.سرلشــکر سالمی 
افزود: دشــمن ســعی می کرد جهــان را در یک تراکم 
بردگی نگه دارد. یعنی می خواســت با مظاهر دنیا مردم 
را در یک جهالــت عمیق محبوس کند. اما با طلوع افق 
ذهن امام )ره( این جهل ها کنار زده شــد و نهضتی در 
علم و آگاهی طلوع کرد. نهضتی که با تمام ســختی ها، 
تحریم ها، جدال های روانی دشــمن و فشار های سنگین 
سیاســی تا کنون رو به رشــد بوده است و عرصه تقابل 
را به سود اسالم کشانده اســت. به گونه ای که توانسته 

مدیریت و کنترل را به دست خود بگیرد.
وی افزود: این پیشروی انقالبی هم در بعد ذهن بود هم 
در ابعاد جغرافیایی، سیاســی و اقتصادی که تاثیرش در 
دنیا قابل قضاوت است.سرلشکر سالمی انقالب اسالمی 
را مولد آگاهی و پیشــتاز مبارزه با جهالت مدرن قلمداد 
و بــا تاکید بر اینکه ایمان مبتنی بر آگاهی ریشــه دار و 
مستحکم است، کار هادیان سیاسی سپاه را یک رسالت 
تاریخی و تعیین کننده در فضای تقابل بین اســتکبار و 

اسالم دانست.
فرمانده کل ســپاه با اشاره به شکســت آمریکایی ها در 
پیگیری راهبرد تحریم و فشــار حداکثری خاطرنشــان 
کرد:وقتی در جنگ اقتصادی هستیم، اما هیات و شکل 
یک کشور شکســت خورده را نداریم این نشانه پیروزی 
و بیانگر این حقیقت است که مردم باور دارند کشور در 
مسائل نظامی، سیاسی و پیشرفت های فرهنگی به سمت 
اقتدار، پیشرفت و برانگیختگی می رود.فرمانده کل سپاه 
فضای موهوم دشــمن را فضای تکثیــر ناامیدی و قلب 
حقیقت توصیف کرد و افزود: بدون تردید اگر این فضای 
موهوم را در جهاد تبیین، واضح و روشن بیان نکنیم در 

جدال تبیین موفق نخواهیم بود.
وی گفت: اینکه دشــمن از خطوط مقــدم خود که در 
اعماق ذهن و جغرافیای بشــری ایجاد کرده بود در حال 
عقب نشینی است، یک حقیقت است. باید باور کنیم که 

بین ما و دشــمنان ما یک حالت جزر و مد است. هر گاه 
که ما مد می کنیم، دشــمن به حالت جزر عقب نشینی 
می کند. این مســاله دائمی و همیشــگی بوده و در همه 
عرصه های انقالب جاری است.فرمانده کل سپاه با اشاره 
به اینکه مساحت سیاســی آمریکا در حال عقب رفت و 
شکست است، خاطرنشان کرد: دولت سازی های متداول 
آمریکا را که به صورت دومینو در حال شکســت است؛ 
خوب نگاه کنید. به فرار آن ها از افغانستان توجه کنید. به 
شکست های آنان در سوریه و مصر نظر کنید. به برنامه ها 
و طرح های کالنی که در رژیم صهیونیســتی به پا کرده 
بودند، ولی به حاشــیه کشیده شد دقت کنید. این موارد 
نشانه هایی هستند که از یک اتفاق بزرگ خبر می دهند 
و آن شکســت آمریکا است.سرلشکر سالمی تاکید کرد: 
دشمنان ما امروز حتی نمی توانند به یکدیگر کمک کنند 
آن ها از هم گسسته و جدا شده اند، چرا که صیغه اخوت 
آن ها را شیطان رجیم خوانده است و عناصر و عواملی که 

که آن ها را بهم متصل می کند از بین رفته است.
سرلشکر سالمی به هادیان سیاسی تصریح کرد: واقعیات 
را به مردم بگویید. کشــور خودتان را با کشــور های که 
قدرت بی ســابقه ای در فیلم و ســریال و ادراک سازی 
و مدیریــت دارند، مقایســه کنید. با دقــت تفاوت ها را 
احصا کنید. آن وقت روشــن می شود کدام کشور غرق 
در ســختی ها و مشــکالت اســت. مطمنا خواهید دید 
که مشــکالت دشــمنان ما بسیار بیشــتر از مشکالت 
ما اســت.وی دریا، انرژی، زمیــن، دانش، هوش، ایمان، 
مکتب، عاشــورا، امام حســین )ع(، امام خمینی )ره(، 
رهبر معظــم انقالب را از ســرمایه های و داشــته های 
قدرتمند ایران اســالمی توصیف و افزود: در کجای عالم 
با وجود ســختی ها و دغدغه های موجود مردم با شور و 
شــعف این چنین در روز عید غدیر به خیابان می آیند؟ 
دشمن چشم دیدن این ها را ندارد و تمام سعی خودش 
را می کنــد تا با روح شــیطانی اش در جهت عکس این 
حقایق صحبت کند.فرمانده کل ســپاه با اشاره به اینکه 
اراده دشمن سست شده، اظهار داشت: دشمن همیشه با 
اراده شناخته می شود. ابزار ها تابع اراده اند. اراده دشمن 
سســت شده اســت. یاس و ناامیدی در چهره دشمنان 
دیده می شود. نباید یاس و ناامیدی در ما به وجود بیاید، 
ناامیدی فقط برای جبهه دشمن است. امید صفت جبهه 
اسالم اســت. سرلشکر ســالمی در پایان اظهار داشت: 
امــروز فراوانی جمعیت، قویترین رکن قدرت ما اســت. 
ما نیازمند تربیت افرادی مومن، متعهد، منسجم و بصیر 

هستیم.  صدا و سیما

فرمانده کل سپاه:

مساحت سیاسی آمریکا در حال عقب رفت و شکست است
دســتیار و مشــاور عالی فرمانده معظــم کل قوا گفت: 
سیاست نگاه به شرق به معنای کنار گذاشتن شعار »نه 
شــرقی نه غربی« نیست بلکه مفهومش این است که در 
بخــش ایدئولوژی و اقتصادی دارای یک راهبرد خاص و 

انقالبی هستیم.
سردار سرلشکر صفوی دســتیار و مشاور عالی فرمانده 
معظم کل قوا در جمع فرماندهان و پاســداران ســپاه 
علی بن ابیطالب)ع( اســتان قم و مرکز آموزش علویون، 
تحلیلی پیرامــون جایگاه انقالب اســالمی و جمهوری 
اسالمی ایران در تحوالت منطقه ای غرب آسیا و جهان 

ارائه کرد.
سرلشــکر صفوی با اشــاره به تغییــر و تحوالت محیط 
جهانی، منطقه ای و ملی خاطرنشــان کرد: واقعیت این 
است که صحنه سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی 
کشــورهای منطقه غرب آســیا درحــال تغییر و تحول 
اســت و ایران باید در این تغییرات کنشــگر فعال باشد 

نه منفعل.
سردار صفوی با بیان اینکه آمریکا طی ۳0 سال گذشته 
به دنبال شکل گیری قدرت هژمون تک قطبی در جهان 
بود اما با شکست مواجه شد گفت:دالیل شکست آمریکا 
و ناتو را در فرار از افغانســتان و خروج از عراق و سوریه 

که به زودی اتفاق خواهد افتاد می توان مشاهده کرد.
وی ادامــه داد: آمریکا و متحدانش طی ۳0 ســال اخیر 
یعنی بعد از حمله به کویت در سال ۱99۱ برای بیرون 
کردن نیروهای اشــغالگر صدام از این کشور تا کنون در 
ســال 2022، چند تریلیون دالر هزینه کرده و بیش از 
۳0 هزار کشــته و زخمی دادند، البته هزینه های آزادی 
کویت را از دولت این کشــور گرفته و تا دالر آخر را هم 
خواهد گرفت لیکن نتیجه این شــد که طی این سال ها 
چین و روســیه در برابر آمریکا قــدرت خود را افزایش 

دادند.
وی با بیان اینکه فرار آمریکایی ها از افغانستان و واکنش 
منفعالنه آن ها نسبت به حمله روسیه به اوکراین نشان از 
افول قدرت آمریکا دارد، گفت: قدرت سیاسی، اقتصادی 
و تاثیرگذاری آمریکا در مســائل جهانی کاهش یافته و 
شکاف میان ترامپ و بایدن هنوز در درون آمریکا وجود 
دارد و این شــکاف عمیق در درون جامعه آمریکا زنده و 
فعال اســت و احتماال در انتخابات آینده آمریکا خودش 

را نشان خواهد داد.
سرلشکر صفوی با تاکید بر اینکه فرایند قدرت از غرب به 
سمت شرق جهان به آرامی درحال حرکت است ومبنای 
آن اقتصاد و فرهنگ و تکنولوژی های جدید می باشــد 

گفت: توســعه روابط همه جانبه ایران با روسیه، چین و 
هند می تواند در قالب ســازمان همکاری شانگهای یک 
قدرت آســیایی یا اوراسیایی را شکل بدهد و چشم انداز 
جدیدی از شکل گیری چند قطبی سازی جهان را عمال 

به وجود آورد.
وی افزود: قدرت آســیایی و قدرت جهان اسالم درحال 
ظهور است و ایران در هر دو قدرت جایگاه مهمی دارد.

صفوی با بیان اینکه اســتراتژی نگاه به شــرق منافاتی 
با شــعار نه شــرقی نه غربی ندارد تصریح کرد: سیاست 
نگاه به شــرق به معنای کنار گذاشتن شعار »نه شرقی 
نه غربی« نیســت بلکه مفهوم این شعار این است که در 
بخش ایدئولوژی و اقتصادی از تفکر کمونیستی الئیک، 
فرهنگ لیبرالیسم، کاپیتالیسم و فرهنگ سوسیالیستی 
پیروی نمی کنیم و جمهوری اســالمی ایران دارای یک 
سیاست خارجی مستقل، یک فرهنگ اسالمی و انقالبی 
و یک راهبرد اقتصادی خاص است.وی از انقالب اسالمی 
به عنوان معرفی کننده اسالم ناب محمدی در جهان نام 
برد و خاطرنشان ساخت: نگاه مسلمانان جهان به انقالب 
اسالمی و رهبری این انقالب است، حکومتی که توانسته 
مقابــل آمریکا ایســتادگی و داعش را ســرنگون کند و 
قدرت فکری و سیاسی ما از ایران فراتر رفته است.سردار 
صفوی خاطرنشــان کرد: همان گونه کــه مقام معظم 
رهبری در ۱9 دی ماه ســال قبل در دیدار با فرماندهان 
نیروی هوایــی ارتش فرمودند جنــگ فعلی علیه ملت 
ایــران یک جنگ ترکیبی با ابعاد سیاســی، اقتصادی و 

فرهنگی و رسانه ای است.
وی تأکید کرد: ســپاه پاســداران باید راهبرد و تهدید 
دشــمن را بفهمد و سپاه و نیروهای مسلح بایستی خود 
را برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن آماده کنند.سردار 
صفوی در ادامه سفر خود به استان قم، در جمع راویان 
و پیشکســوتان دفاع مقدس استان قم گفت: در عظمت 
کار شما همین را بگویم که در سه جلسه متفاوت، مقام 
معظم رهبری بحــث نهضت خاطره گویــی را به بنده 
تاکید کردند و ایشــان نسبت به کار شما اهمیت قائلند 
و کار شــما مورد توجه ایشان است.وی با تأکید بر بیان 
صادقانه رخدادهای دفاع مقدس خاطرنشان کرد: جنگ 
را بــدون تحریف، غلو و بزرگنمایی روایت کنید، عظمت 

دفاع مقدس به اغراق و غلو نیازی ندارد.
ســردار صفوی افزود: کار بــزرگ خاطره گویی و روایت 
گری دفاع مقدس را تشکیالتی کنید و بهترین مکان آن 
ســپاه پاسداران است.وی تأکید کرد: هدف اصلی تان را 

ساختن نسل جوان بگذارید.  فارس

سرلشکر صفوی:

استراتژی نگاه به شرق، منافاتی با شعار »نه شرقی نه غربی« ندارد

رئیس جمهــور با دســتگاه های دولتی اتمــام حجت کرد 
و متذکر شــد این دســتگاه ها فقط تا پایان شــهریورماه 
 فرصت دارند اراضی در اختیار خود را برای احداث مسکن 

واگذار کنند.
آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی دیروز بــه وزارتخانه راه و 
شهرســازی رفت و از نزدیک در جریــان عملکرد، طرح ها 
و پروژه های مهم این وزارتخانه، خصوصا در زمینه احداث 
مســکن قرار گرفت. در این جلســه که استانداران سراسر 
کشــور نیز به صورت ویدئوکنفرانســی حضور داشــتند، 
موضوع احــداث و تنظیم گری در بازار مســکن مهم ترین 

محور سخنان رئیس جمهور بود.
رئیسی با تاکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت 
۴ میلیون مســکن در کشــور برای انجام تکلیف قانونی و 
پاســخ به نیاز موجود، خاطرنشــان کرد: پیش نیاز اجرای 
این طرح اختصاص زمین اســت کــه در این زمینه وزارت 
راه و شهرســازی مســئولیت مهمی به عهده دارد و باید با 
شناسایی زمین های مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه 
جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.رئیس جمهور 
در ادامه به همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دستور 
داد به موجب قانون تا پایان شــهریور تمام اراضی مناسب 
اعالم شــده را برای احداث مســکن اختصاص دهند تا از 
طریق بانک زمین و وزارت راه و شهرســازی، به متقاضیان 
واگذار شــود، در غیر این صورت تمامی این زمین ها به نام 

دولت جمهوری اسالمی ایران سند خواهد خورد.
آیت اهلل رئیسی همچنین به وزارت راه و شهرسازی دستور 
داد، عالوه بر ســاخت مســکن به مردم »زمین به شــرط 
ساخت مسکن« هم واگذار شود تا در فرایند ساخت مسکن 

در کشور مشارکت کنند.
رئیسی در ادامه نقش مهم نظارت بر فرایند تخصیص زمین 
و احداث مسکن را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه های 
مســئول باید با رصد و نظارت دقیق، مراقبت کنند که در 
جریان این طرح شــاهد واسطه گری یا سوداگری نباشیم و 

زمین ها صرفا به متقاضیان ساخت واگذار شود.
رئیس جمهور به اســتانداران نیز دســتور داد که یکی از 
اولویت هــای مهم خود را موضوع مســکن قــرار دهند و 
برنامه هــای کالن دولت و وزارت راه و شهرســازی در این 

زمینه را با جدیت، سرعت و دقت دنبال کنند.
آیت اهلل رئیسی در ادامه توجه به قوانین و اسناد باالدستی 
در ســاخت مسکن انبوه را مورد تاکید قرار داد و افزود: در 
توسعه شــهرها توجه به قواعد و دستورالعمل های قانونی 
در حوزه معماری از اهمیت باالیی برخوردار است. ترجیح 
دولت توســعه افقی شهرها به جای بلندمرتبه سازی است، 

اما الزمه این راهبرد نیز توسعه دسترسی به زیرساخت های 
مربوطه در مناطقی اســت که برای ساخت مسکن در نظر 

گرفته می شود.
اطالع رسانی شــفاف در خصوص همه طرح های در دست 
اجــرا در حوزه مســکن، اعمال نظارت جــدی در فرایند 
اجرای طــرح جهش تولید مســکن، تفویــض اختیارات 
الزم به اســتانداران از طریق وزارت راه شهرســازی و ارائه 
خدمات زیربنایی همزمان با واگذاری زمین به مردم، دیگر 
دستورات صریح رئیس جمهور به دستگاههای مسئول، در 
حوزه تولید مســکن بود.رئیس جمهور در دومین بخش از 
ســخنان خود، نظارت بر بازار مسکن و تنظیم گری در این 
حوزه را از وظایف وزارت راه و شهرســازی دانست و بیان 
داشــت: این وزارتخانه باید با پایش دقیق روندها و افزایش 

عرضه، بازار را به تعادل برساند.
آیت اهلل رئیسی با تاکید بر سهم مسکن از سبد خانوار، اقدامات 

نظارتــی و مدیریتی در این بازار را یکی از اولویت های مهم 
کشور دانســت و گفت: ساماندهی این بازار می تواند کمک 
بزرگی به معیشــت خانواده ها نموده و بسیاری از مشکالت 
آنها را مرتفع نماید.رئیس جمهور در این جلســه همچنین 
پس از اســتماع گزارش وزیر راه و شهرسازی و معاونان این 
وزارتخانه در حوزه های مختلف، ضمن قدردانی از اقدامات 
این وزارتخانه در رشد ترانزیت، بسیج امکانات برای اعزام و 
بازگشت حجاج بیت اهلل الحرام، پیگیری مصوبات سفرهای 
استانی و راه اندازی سامانه  هوشمند در حیطه کاری وزارت 
راه و شهرسازی، این اقدامات را زمینه ساز تحقق برنامه های 

کالن دولت مردمی دانست.
آیت اهلل رئیســی گفت: وزارت راه و شهرسازی خصوصا در 
حوزه کریدورهای ترانزیتی، مسئولیت مهمی بر عهده دارد 
که اجرای آنها می تواند پیشــران فرایند توسعه و پیشرفت 
در کشور باشد. الزم است طرح های توسعه ای در این حوزه 
در زمان مقرر تکمیل شــود در غیر اینصورت ممکن است 
کارآیی خود را از دســت بدهد.وی به وزیر راه و شهرسازی 
و مدیران ارشد این وزارتخانه و استانداران دستور داد برای 
تمامــی پروژه ها زمانبندی دقیــق تعیین کنند و حتما در 
فرایند اجرا به زمابندی یاد شده مقید باشند.رئیس جمهور 
با تاکید بر ضرورت اطالع رســانی شفاف زمانبندی پروژه ها 
به افکار عمومی گفت: با اطالع رسانی شفاف زمابندی باید 
امکان نظارت افکار عمومی و مردم و رســانه ها به تکمیل 
طرح ها در زمان معین فراهم شــود. در ابتدای این جلسه 
وزیر راه و شهرســازی و شــماری از معاونان، طرح های در 
دست اجرای وزارتخانه را تشریح و در خصوص روند اجرای 

آنها توضیحاتی را ارائه دادند.
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گزارش
دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری زمین به مردم جهت ساخت مسکن 

اتمام حجت رئیسی با دستگاه های دولتی

رئیس قوه مقننه به کمیسیون های عمران و کشاورزی ماموریت داد تا از عملکرد 
و خسارت ها ناشی از سیل اخیر به مجلس گزارش دهند.

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی در جلســه علنی دیروز قوه 
مقننه در نطق پیش از دســتور ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام مصیبت اهل بیت و 
عزاداری بر سیدالشــهدا )سالم اهلل علیه( به همه دوستداران اهل بیت، گفت: اگر 
کسی می خواهد مردم ایران را بشناسد و واقعیت دین داری این مردم را درک کند، 
امروز به پهنه ایران اسالمی نگاه کند که با وجود تنوع خرده فرهنگ ها و سبک های 
گوناگون ســوگواری، چگونه غرق در عزاداری برای ســید و ساالر شهیدان است. 
ببینیم که چگونه این مردم مال و سالمتی و اعتبار و همه چیزشان را برای تعظیم 
شعایر به میدان می آورند. ببینیم چگونه جوانان این سرزمین میدان دار بزرگترین 
مجالس عزاداری می شــوند و اخالص و تدبیر را در مدیریت امور جمع می کنند، 
بدون اینکه مقام و منصبی یا توقعی در کار باشد.رئیس مجلس افزود: خدا رحمت 
کند شهید سلیمانی را که این مردم را خوب شناخته بود و در یک کالم  این تابلو 

پرشکوه را به تصویر کشید که »ما ملت امام حسینیم«.
وی اظهار کرد: محرم و صفر هر ســال، فرصت بی نظیر گســترش معارف دین و 
جوشش عواطف دینی مردم است. هیچ کس نمی تواند در مورد این سرمایه بزرگ 
مردمی تردید کند، چرا که مثل انکار روز روشــن اســت. اما این ســرمایه، برای 
اینکه در همه مقاطع و همه مســایل بیشترین بازده خودش را نشان بدهد، نیاز 

به تقویت هوشــمند و پرهیز از دخالت بی جا دارد؛ اینجاست که نیازمند فناوری 
اجتماعی برای تبدیل ایمان مردم به عمل صالح جمعی هســتیم؛ مثل آنچه در 
رزمایش مواسات در دوران گرفتاری کرونا دیدیم که چگونه به دست خود مردم 
گره از کار مردم باز شــد و ســازوکاری کارآمد هم بود. جا دارد صاحب نظران با 
مالحظه همه ظرایفی که چنین موضوعاتی دارد، به تامل و مرور تجربه ها در این 

زمینه بپردازند و به جهاد تولید فکر و ایده بپیوندند.
قالیباف در ادامه یادآور شــد: همچنین در موضوع جاری شــدن سیل در نقاط 
مختلف کشــور، نیازمنــد تاکید مجدد اســت که تمامی امکانات کشــور برای 
رسیدگی فوری به مشکالت مردم به خصوص یافتن مفقودین و درمان مجروحان 
بسیج شود و جبران خسارت های وارد آمده به مردم در دستور کار نهادهای ذی 
ربط قرار گیرد. عالوه بر این باید توجه داشــت که صرف رســیدگی مقطعی به 
مشــکالت و عالج وقایع بعد از وقوع آنها، بدون شــک کافی نیست؛ شهرداری ها 

موظف به ارائه گزارش مستمر در خصوص عملیات الیروبی و پاکسازی کانال ها و 
مســیل ها هستند و باید به وظایف قانونی خود برای مدیریت حوادثی نظیر آنچه 
در هفته گذشته تجربه کردیم، عمل کنند؛ بخش قابل توجهی از این اتفاقات در 

صورت عمل به همین وظایف، قابل مدیریت است.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: عالوه بر ضرورت تســریع در راه اندازی شبکه  ملی 
هشدار و پیش آگاهی از حوادث، نظام امداد و نجات کشور، وضعیت استقرار نیروها، 
تامیــن تجهیزات و آموزش های الزم نیز باید بــا توجه به تجارب موجود، به طور 
جدی متحول شــود. قالیباف تاکید کرد:  همینطور که در نطق هفته قبل اشاره 
کردم؛ در اسرع وقت کمیسیون های عمران و کشاورزی گزارش خود را از عملکرد 
و خسارت ها مخصوصا خسارت در عرصه باغات، دام و طیور به صحن مجلس ارایه 
کنند.رئیس مجلس شــورای اســالمی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین مطلع 
شــدیم که برادر عزیز و گرانقدرمان جنــاب آقای عادل آذر نماینده محترم مردم 
دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره در دوره هفتم مجلس شورای اسالمی و همچنین 
رئیس دیوان محاسبات کشور و رئیس مرکز آمار ایران و از اساتید برجسته و نخبه 
کشور به رحمت ایزدی پیوستند، این مصیبت وارده را به خانواده داغدار ایشان و 
همچنین مردم شــهید پرور استان ایالم به ویژه دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره 
عرض تســلیت و تعزیت داریم و برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان 

صبر و اجر از درگاه خداوند متعال خواستاریم.  تسنیم 

ماموریت رئیس مجلس به دو کمیسیون درباره سیل

شهرداری ها موظف به ارائه گزارش 
درخصوص الیروبی کانال ها هستند


